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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Βρυξέλλες, 13.12.2018  

C(2018) 8937 final 

 

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 13.12.2018 

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10138 για την έγκριση 

ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου 

Τομέα» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση»  στην ΕλλάδαCCI 2014GR05M2OP001 
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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 13.12.2018 

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10138 για την έγκριση 

ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου 

Τομέα» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση»  στην Ελλάδα 

 

CCI 2014GR05M2OP001 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 

Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1083/2006
1
, και ιδίως το άρθρο 96 παράγραφος 10, 

Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή του ΕΚΤ,  

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με την εκτελεστική απόφαση C(2014) 10138
 

, όπως τροποποιήθηκε από την 

εκτελεστική απόφαση C(2017) 8794 final, εγκρίθηκαν ορισμένα στοιχεία του 

επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για στήριξη από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ') και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση» στην Ελλάδα. 

(2) Στις 3 Ιουλίου 2018, η Ελλάδα, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού 

προγράμματος μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής δεδομένων της 

Επιτροπής. Η αίτηση συνοδεύεται από αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, στο 

οποίο η Ελλάδα πρότεινε τροποποίηση στα στοιχεία του επιχειρησιακού 

προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο 

α), β) σημεία (i), (ii), (iii), (iv) και (v), και στοιχείο δ) σημεία (i), (ii) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όλα αντικείμενο της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10138. 

(3) Η τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος συνίσταται στην εσωτερική 

μεταφορά πόρων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ύψους 5 043 

416 ευρώ από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 στον Άξονα Προτεραιότητας 7, 279 652 

ευρώ από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 στον Άξονα Προτεραιότητας 8 και ευρώ 42 

                                                 
1
 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320. 
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353 από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 στον Άξονα Προτεραιότητας 9. Επίσης 

συνίσταται στη μεταφορά πόρων ύψους 62 204 800 ευρώ για τη στήριξη από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

« Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία » στους Άξονες 

Προτεραιότητας 4,5 και 6 και άρα στην αύξηση των συνολικών πιστώσεων του 

προγράμματος κατά το ίδιο ποσό. Η τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης αλλαγές σε 

δείκτες και την προσαρμογή της στρατηγικής του προγράμματος στις εξελίξεις στη 

δημόσια διοίκηση.   

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η 

αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος δικαιολογείται δεόντως από 

την ανάγκη αύξησης των συνολικών πιστώσεων του προγράμματος για τη 

συγχρηματοδότηση του μεγάλου έργου « Σύζευξις ΙΙ », την ανάγκη αναπροσαρμογής 

των δεικτών και την ανάγκη αντιμετώπισης σημαντικών κοινωνικοοικομικών 

αλλαγών και καθορίζει τον αναμενόμενο αντίκτυπο των αλλαγών στο πρόγραμμα 

σχετικά με την επίτευξη της ενωσιακής στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζει το 

πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου
2
, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013

3
, τις οριζόντιες αρχές που 

αναφέρονται στα άρθρα 5, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, καθώς και 

στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα που εγκρίθηκε με την εκτελεστική 

απόφαση C(2014) 7801, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την εκτελεστική απόφαση 

C(2018) 1573. 

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013, η επιτροπή παρακολούθησης με γραπτή διαδικασία στις 27 Ιουνίου 

2018 εξέτασε και ενέκρινε την πρόταση για τροποποίηση του επιχειρησιακού 

προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο του αναθεωρημένου επιχειρησιακού 

προγράμματος και το σχέδιο χρηματοδότησής του. 

(6) Σύμφωνα με την αξιολόγησή της, η Επιτροπή επισήμανε ότι η τροποποίηση του 

επιχειρησιακού προγράμματος επηρεάζει τις πληροφορίες που παρέχονται στο 

σύμφωνο εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 

στοιχείο a) σημείο (vi) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1303/2013. Πρέπει να ληφθεί 

υπόψη για την ετήσια τροποποίηση του συμφώνου εταιρικής σχέσης σύμφωνα με το 

άρθρο 16 παράγραφος 4α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

(7) Η Επιτροπή αξιολόγησε το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και διατύπωσε 

παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη 

περίοδος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 στις 3 Αυγούστου 2018. Ωστόσο, η 

Ελλάδα διαβίβασε συμπληρωματικές πληροφορίες στις 10 Οκτωβρίου 2018 και 

υπέβαλε τροποποιημένη εκδοχή του αναθεωρημένου επιχειρησιακού προγράμματος 

στις 10 Οκτωβρίου 2018. 

                                                 
2
 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση 

ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289). 
3
 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470). 
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(8) Συνεπώς, θα πρέπει να εγκριθούν τα τροποποιημένα στοιχεία του αναθεωρημένου 

επιχειρησιακού προγράμματος, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής 

σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

(9) Επομένως, η εκτελεστική απόφαση C(2014) 10138 θα πρέπει να τροποποιηθεί 

αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

 Άρθρο 1 

Η εκτελεστική απόφαση C(2014) 10138 τροποποιείται ως εξής: 

1. Στο άρθρο 1 η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«Εγκρίνονται τα ακόλουθα στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για από κοινού στήριξη από το ΕΚΤ και το 

ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»  

στην Ελλάδα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 

2020, το οποίο υποβλήθηκε στην τελική του έκδοση στις 28 Νοεμβρίου 2014, όπως 

τροποποιήθηκε από το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα που υποβλήθηκε 

στην τελική του εκδοχή στις 10 Οκτωβρίου 2018»· 

2. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Οι συνολικές πιστώσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανέρχονται σε  

462.343.637 ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν από τις ακόλουθες ειδικές γραμμές του 

προϋπολογισμού, σύμφωνα με την ονοματολογία του γενικού προϋπολογισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014: 

α)    04 02 60 : 150 415 891 ευρώ (ΕΚΤ – Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες)· 

β)    04 02 61 :  49 800 615 ευρώ (EKT – Περιφέρειες μετάβασης)· 

γ)    04 02 62 :  23 171 943 ευρώ (ΕΚΤ – Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες)· 

δ)    13 03 60 : 154 008 198 ευρώ (ΕΤΠΑ – Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες)· 

ε)    13 03 61 :  34 393 941 ευρώ (ΕΤΠΑ – Περιφέρειες μετάβασης)· 

στ)  13 03 62 : 50 553 049 ευρώ (ΕΤΠΑ – Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες)»· 

3. Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι 

της παρούσας απόφασης· 

4. Το παράρτημα IΙ αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ 

της παρούσας απόφασης. 
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Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία. 

Βρυξέλλες, 13.12.2018 

 Για την Επιτροπή 

 Marianne THYSSEN 

 Μέλος της Επιτροπής 

 

 


